Pirineus: Ascensió al Canigó (2.784 m) Rosselló
Data: dies 11, 12 i 13 de juny de 2010
Participants (8): Amèlia Salvat, Dani Ros, Matilde Fandos, Jaume Corominola,
Domingo Campos, Susana Álvarez i Marcel Fortuny. Com a convidat Josep
Grau.
El divendres 11 desprès de dinar sortim cap a Vernet les Bains, al sud de
França i als peus del Canigó. Ens allotgem al Camping “Les Cericiers”. Els més
valents (Dani i Amelia) munten la tenda, mentre que la resta pernoctem a un
parell de bungalows que casi estrenem. A la part turística del cap de setmana
també ens acompanya la dona de Domi, la Sara. La parella que porta el
càmping són molt agradables i només arribar ens afalagen amb un cistell de
cireres per donar-nos la benvinguda.

El dissabte 12, diana a les 5:00h i desprès d’acumular reserves fem
l’aproximació amb cotxe fins al refugi de Marialles. Sobre les 6:15h comencem
a caminar. Primer entre frondosos boscos que llisquen la muntanya i on la
pendent és suau però constant, llavors el nostre ritme és força viu. Al arribar a
la Jaça del Cadí els arbres comencen a escassejar i el sol apareix rere les
muntanyes. A partir d’aquí cadascú puja al seu ritme i cap a les 10:30h arribem
al cim.

Està ple de canalla i el repòs no es massa espiritual. Mengem, fem les fotos de
rigor i desprès de omplir-nos els ulls de paisatges comencem la davallada. Com
les previsions auguraven pluja a partir de migdia, no ens entretenim i només
fem una petita parada al refugi d’Aragó per recuperar forces, cap a les 15:00h
arribem als cotxes. Tornem al poble i desprès de la dutxa tonificadora ens

regalem un sopar de cuina francesa a un restaurant del poble. L’endemà
mentre el Dani i l’Amelia emprenen el retorn, la resta fem una mica de turisme
per la cascada dels Anglesos a Vernet les Bains i per Villefranche de Conflent.

